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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο φορέα 
 

                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
       Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

2. Την υπ’ αριθμό 17/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 
2020.  

3. Την υπ’ αριθ. 330/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 329/2020 απόφασης της 
Ο.Ε. σχετικά με την 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

4. Την με αρ. πρωτ. 33394/31-12-2020 απόφαση Δημάρχου έγκρισης της δαπάνης και δέσμευση 
πίστωσης για υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
στην πρόσκληση ΑΤ05- «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του προγράμματος «Αντώνης 
Τρίτσης» ποσού 6.161,99 € με Κ.Α. 30.6162.03. 

5. Το με αρ.πρωτ. 35269/31-12-2020 Υπηρεσιακό σημείωμα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών του 
Δήμου Δράμας για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

6. Τις ανάγκες του Δήμου Δράμας που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη 
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

να υποβάλετε προσφορά, μέχρι τις 08-01-2020, για υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ05- «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική 
Οδοποιία» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» στο Δήμο Δράμας, συνολικής προεκτιμούμενης 
δαπάνης έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ  και ενενήντα εννέα λεπτών (6.161.99 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ωρίμανση των έργων με σαφή καθοδήγηση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην πρόσκληση, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 την σύνταξη τεχνικού δελτίου για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα  

 την ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και 

του προϋπολογισμού της,  

 την περιγραφή του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πρότασης, 

 την συμπλήρωση των δικαιολογητικών που αποτελούν τυποποιημένα υποδείγματα εγγράφων, 

που συνοδεύουν  την κάθε Πρόσκληση, ως αναπόσπαστο παράρτημα. 

 Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου εντάσσεται και η υποστήριξη για την ολοκλήρωση 
του κατά περίπτωση φακέλου, μέχρι την τελική υποβολή της εκάστοτε πρότασης. 



Ειδικότερα οι παραπάνω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 37/2020 μελέτη 
παροχής υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην 
πρόσκληση ΑΤ05 του Δήμου Δράμας. 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Δράμας, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 
Για Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προσφορά για για υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία θα δηλώνετε ότι: 

 Είστε εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με αντικείμενο συναφές με το 
ζητούμενο της πρόσκλησης 

 Λάβατε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της 37/2020                                                                                                                                     
μελέτης υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
στην πρόσκληση ΑΤ05 και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. 

 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
κατά τα άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016 

 Η συμμετοχή σας δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 

 Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 

 
2. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Φορολογική Ενημερότητα 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα (για κύρια και επικουρική ασφάλιση) 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης από τα οποία προκύπτουν αφενός η νομική σύσταση και η 
λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

 
 
 
                                                                                       Για τη Δ.Τ.Υ. Δ. Δράμας 
                    Ο προϊστάμενος  της Δ/νσης   
     
 
 
 
                                                                                            Ιωάννης Κιοσσές 
                                                                                        Τοπογράφος μηχανικός 
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